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Mangfoldigheden af danske hjemme-
hørende dyr og planter er faldende. 
Vi mister de sjældne og særlige arter 
og efterlader en fattigere verden til 
vores børn. Der er brug for indsatser 
i de store sammenhængende natur-
områder, og der er brug for ændrede 
plejemetoder i det åbne land. 

Haver og bynære områder rummer 
også store områder. Hvis vi hver især 
gør en lille indsats, så kan vi sammen 
kan gøre en positiv forskel for biodi-
versiteten.

Men vi skal gøre det rigtige, og starte 
med at passe på det vi har. Vi skal 
lære at værdsætte vores egen natur, 
for den er helt speciel og findes ikke 
andre steder i verden. 

I, som naturambassadører, har en mu-
lighed for at påvirke jeres omgivelser 
til at gøre de rigtige ting for naturen. 
Det kan være at jeres børnehaver, lo-
kale folkeskoler, plejehjem eller grøn-
ne fællesarealer trænger til et godt 
råd om at fx lade græsset gro, og 
det kan være jeres naboer, der bliver 
nysgerrige på jeres tiltag, og spørger 
ind til hvad meningen er. 

For at I kan inspirere hinanden og 
dele billeder og erfaringer, har vi 
oprettet facebookgruppen ”Sammen 
om et vildere Solrød”, som I er meget 
velkomne til at bruge aktivt. Her kan 
man stille spørgsmål til arealer, man 
synes trænger til en hjælpende hånd, 
eller man kan få gode råd og ideer til 
at komme i gang. 

Vi håber også, at I vil dele jeres gode 
erfaringer med fotos til inspiration for 
andre. Vi vil også fra kommunens side 
være parate med råd og viden.

Biodiversitet i haver  
og grønne områder

Musevikke
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Hvad betyder det at en plante er 
”hjemmehørende”? Begrebet dækker 
over de mange planter, som har ud-
viklet sig i Danmark og Nordeuropa 
igennem millioner af år. Disse plante-
arter har udviklet et samspil imellem 
svampe og insekter og andre orga-
nismer, som gør, at de er tilpasset 
hinandens levevis. Det giver sjældent 
mening at tale om rent danske hjem-
mehørende planter. Man må se alle 
mellem- og nordeuropæiske planter 
som en del af puljen for vores vilde 
planter. 

Man skal forestille sig at planter og 
dyr er opstået i en evig kamp om res-
sourcerne. En plante der bliver spist 
af bladlus vil opfinde et værn imod 
bladlus. Lusene vil igen opfinde en 
metode til at omgå planternes værn 
osv. Hver ændring vil tage 1000-vis 
af år, og kan kun ske hvis både lusene 
og planten er til stede i området igen-
nem hele perioden. Andre insektarter 
har over lang tid udviklet et meget 
tæt samspil med en enkelt plante-
art og kan ikke leve, hvis ikke denne 
plante er til stede. Perlemorssommer-
fuglens larver kan kun leve af bladene 
fra violer, citronsommerfuglen lægger 
kun æg på tørst og vrietorn, blåhat-
jordbien spiser kun pollen fra blåhat 
osv. Samspil de har udviklet gensidigt 
igennem mange, mange år. Modsat 
er nogle planter dybt afhængige af 
enkelte insekter som fx kan bestøve 
deres blomster. Det gælder fx vores 
orkidé, flueblomst, hvis blomst ligner 
og lugter af en art gravehveps, endda 

en hun, og blomsten bestøves når 
hangravehvepsen lander på, hvad 
den tror er en parringsparat hvepse-
hun. I stedet får han to pollenkøller 
i panden af blomsten. Blomsten er 
afhængig af at der er gravehvepse i 
nærheden.

Vores hjemmehørende planter har 
en mangfoldighed af liv tilknyttet. Et 
hjemmehørende egetræ har fx ca. 
2000 arter tilknyttet (insekter, mider, 
svampe, laver, fugle, mm), hvor en 
eksotiske arter som platan fx har 
ganske få når den vokser i Danmark. 
Nogle eksotiske arter er netop valgt 
til haven fordi de er ”sunde”, og sund 
betyder i denne forbindelse at der 
ikke er nogen organismer som kan 
leve på og af dem. Man kunne i ste-
det kalde dem ”golde”. Et eksempel 
er Rhododendron yakushimanum, 
som med sine læderagtige og hårede 
blade er fuldstændig uinterressant for 
vores danske insekter. Ingen danske 
insekter har haft tid nok til at knække 
koden for hvordan man kan udnytte 
de ressourcer som rhododendronen 
har. 

Hjemmehørende 
planter

Flueblomst
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Plant ALTID 
hjemmehørende frem 
for eksotiske arter, når 

biodiversiteten skal 
fremmes 

 I dens hjemland, Japan, er der sik-
kert en række insekter og svampe, 
som kan leve af og på den. 
Også sorter og krydsninger er som 
udgangspunkt dårligere end de vilde 
arter. Kan du fx vælge imellem stor-
kenæben Geranium sanguineum og 
en Geranium sanguineum ’Max Frei’, 
så vælg den første.

 
 

Der er hjælp at hente når man er i 
tvivl om hvad der hjemmehørende, 
se fx: 

•  Århus Universitet har udgivet 
dette plantekatalog: https://dce2.
au.dk/pub/TR193.pdf 

•  Mange florabøger fx ”Den store 
nordiske flora” indeholder kun 
hjemmehørende planter.

•  ”Sommerfuglehaver” af Michael 
Stoltze

•  ”Den naturlige have” af Gruwier, 
Turner og Brøndum

•  Wikipedia. Tast plantens navn i 
søgefeltet og læs om plantens 
hjemsted/oprindelse. 

•  Brug en god app. fx iNatura-
list, Naturbasen eller Arter.dk til 
bestemmelse af en plante og læs 
beskrivelsen.

Mandstro
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I Danmark mangler vi gammelt og 
dødt ved. Træ er et produkt, der bru-
ges til tømmer, og vi anser træ, der 
ligger og forgår naturligt, som spild. 

I skovene sælges stammerne og 
grenene hugges til flis og brændes. 
I have og parker fældes træer, når 
de anses som syge, døende eller på 
anden måde som risikotræer, og der 
plantes nyt. Grenafklip kaldes ”have-
affald” og fjernes fra haven og køres 
på genbrugsstationen. 

De fleste danske skove er støvsuget 
for dødt ved. Og danske haver og 
parker lige sådan.

For biodiversiteten er det en rigtig 
uheldig tradition, fordi mange arter 
er knyttet til gammelt og dødt ved. 

Når vi sætter mejsekasser op i haven, 
bliver de beboet med det samme. 
Mejserne har ikke altid ynglet i fug-
lekasser, men har været afhængig 
af træer med huller og hulheder fx 
gamle spættehuller. Det er kun i man-
gel af bedre de vælger vores fine, 
forarbejdede mejsekasser. 

 

Store biller som eghjort og bøghjort 
lægger æg i gamle mørnede stam-
mer, og deres larver er op til 10 år om 
at vokse færdige. Dvs. at en gammel 
mør stamme skal ligge i skovbunden 
på samme sted urørt i meget lang tid. 

Der skal være stammer i nærheden, 
som deres yngel kan leve i endnu 
mange år. Det sker meget få ste-
der i Danmark, og derfor er mange 
af vores store billearter med lang 
udviklingstid uddøde eller nær ved at 
uddø. 

Gammelt og 
dødt ved

Bevar gamle træer. 
Brug grene og afklip i 

haverne 

Haveaffald 
findes ikke

Bøghjort



Dødt ved nedbrydes af en lang 
kæde af organismer med hver deres 
speciale. Nogen nedbryder friskt ved 
og blade, andre det mere ligninholdi-
ge celler. Forskellige svampe afløser 
hinanden og mange insekter kan først 
æde veddet, når det er mørnet af 
svampene. Har man ikke dødt ved i 
områderne, mangler man hele kæden 
af nedbrydende organismer. 

I haver og parker kan vi gøre 3 ting: 

  
•  Lade gamle træer stå i stedet for 

at fælde dem. Beskær evt. hvis en 
død gren udgør en risiko. 

 •  Skal der fældes, så lad stubben 
stå og læg stammen ved siden af 
træet i stedet for at køre den væk. 

  Læg grene i kvashegn og bunker. • 
 •  Det fylder ingenting når man klip-

per det i mindre stykker.
 

Egen her fra Richmond Park i London er 700 år gammel og kan 
måske leve 700 år mere, hvis vi giver den lov.

 NATURAMBASSADØRUDDANNELSEN
SOLRØD KOMMUNE

7



8  NATURAMBASSADØRUDDANNELSEN
 SOLRØD KOMMUNE

Det sværeste element i naturhaven 
er blomsterengen. Mange drømmer 
om et farverigt, blomstrende areal 
og man ender meget ofte med langt 
græs og store ensformige vindbe-
støvede planter. Hvilke planter er 
ønskværdige, og hvordan kommer 
man derhen?

Egentlig er det meget simpelt. Før 
menneskene indtog landet gik store 
og små græssere og åd al oversky-
dende plantevækst. De nippede 
knopper og kviste om vinteren når 
al græs var spist. De helt nedbidte 
områder gav om foråret plads til de 
små rosetplanter som håret høgeurt, 
bakkenellike og vårgæslingeblomst 
og bellis. Der har været masser af 
blomster og tilsvarende masser af 
insekter dengang.

Områder var næringsfattige fordi 

alle ressourcer blev udnyttet, fordi 
føde var den begrænsende faktor. 
Næringsfattighed favoriserer små 
nøjsomme urter, som ikke fylder me-
get og derved giver plads til mange 
forskellige planter / m2. Mange for-
skellige planter = mange forskellige 
insekter = høj biodiversitet. Det er det 
scenarie, vi skal genskabe. Desværre 
lider mange af vores naturområder 
af overgødskning. Grøftekanterne 
står blågrønne og frodige, men uden 
blomster. 

Vandhuller på dyrkede marker er 
tilgroet af alger og hurtigt voksende 
planter som tagrør og dunhammer, 
som ikke levner plads til sartere og 
nøjsomme blomsterplanter. 

Det er også vigtigt at bemærke at 
en lang kontinuitet er nødvendig for 
de arter der udvikler sig langsomt og 

som ikke kan flytte sig ret langt. Man-
ge sommerfugle fx Argusblåfuglen, 
som lever ved Trylleskoven, flytter 
sig ikke mange meter i løbet af sit liv, 
og er afhængige af at deres nuvæ-
rende levesteder bevares. Både over 
og under jorden er der et netværk 
af svampe, bakterier, mikroskopiske 
dyr og planter, som vil tage mange 
år at genoprette, hvis det forstyrres. 
Derfor er det ofte bedre at bevare 
områder som de er, uden omlægning, 
og i stedet satse på en ændret pleje. 

Blomsterenge / græsland / 
overdrev
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Hjemme i vores haver og på vo-
res grønne arealer betyder det at 
vi kommer langt ved at undlade at 
omlægge / pløje / harve og på anden 
måde forstyrre. Undlad også at gøde 
og ændre plejen til at bestå af en 
hård nedklipning i vinterperioden. Her 
er det meget vigtigt at man fjerner 
afklippet, da det ellers vil lægge sig 
oven på de små lyskrævende urter 
og bidrage til et højt næringsindhold. 
Det er en langvarig proces og der vil 
sikkert gå 2-3-4 år før man synes, der 
begynder at ske noget. Men det er 
vejen frem til en god og naturlig for-
øgelse af biodiversiteten. I få tilfælde 
er et område så ødelagt og isoleret 
fra omkringliggende natur, at der ikke 
er noget at bygge videre på. Her kan 
man overveje at omlægge. 

Der kan være mange næringsstoffer 
ophobet i jorden, som det vil tage 
mange, mange år at fjerne i form af 
afklip. Vegetationen kan være fuld-
stændig overtaget af næringselsken-
de urter (oftest plænegræs), og det 
kan være så tæt og livskraftigt, at 
andre urter vil have meget svært ved 
at indvandre. En hurtig og effektiv 
metode er at fjerne græstørvene og 
de øverste 20-30 cm muld, da det 
er der næringen er ophobet. Skal 
niveauet bevares skal der fyldes op 
med næringsfattigt materiale. Det 
kan være råjord eller grus. Hvis der 
gerne må være en fordybning, kan 
man lade den blotlagte råjord være 
udgangspunkt. 
 

Kontinuitet, 
næringsfattighed og hård 
afgræsning er de 3 ting, 

som vil skabe en 
velfungerende 
blomstereng
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Vilde urter kommer af sig selv. Frø- 
ene flyver ind på arealet fra omkring-
liggende natur. De urter som findes 
i området i forvejen, er dem der er 
tilpasset til netop dette område. Kun 
hvis området er isoleret fra natur-
områder, skal der sås frøblandinger. 
Frøblandingerne skal naturligvis 
bestå af hjemmehørende urter og 
gerne lokalt indsamlede frø. Det er 
nemt at indsamle frø fra grøftekan-
ter, enge og skovbryn. Man udser sig 
gode planter i forår og sommer, og 
kommer igen flere gange i løbet af 
eftersommer og efterår hvor frøene 
modner. Frø modner på forskellige 
tidspunkter, og man må samle flere 
gange. Så frøene med det samme, 
som det ville være sket i naturen. Er 
der en grund til at de ikke kan sås 
med det samme, kan de tørres og 
fryses ned. Undgå farverige blandinger af tvivl-

som herkomst og gør jer umage 
for at finde ud af om det er frø af 
hjemmehørende arter eller om det 
er frø af mindre værdifulde eksotiske 
arter som fx morgenfrue, solsikke, 
honningurt, boghvede og lupin. Der 
er masser af gode danske frø og 
småplanter i handlen. Efterspørg 
dem i stedet for at lade jer lokke af 
supermarkedstilbud. 

•  Bevar gamle artsrige plæner, und-
gå al tilførsel af gødning og forstå 
vigtigheden af plejen

•  Kig altid på udgangspunktet, in-
den omlægning til blomstereng.

•  Bevar fremfor at omlægge
•  Lad det gro, og klip helt i bund om 

vinteren (fjern afklip)
•  Klip evt. en ekstra gang i løbet af 

sommeren, for at fjerne næring
•  Saml lokale frø frem for at købe 

tvivlsomme frø

Blomsterfrø

Geranium pratense

Hav tålmodighed
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Hav tålmodighed




